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Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Jeţíše
Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřiţování. Kristovo
ukřiţování se událo kolem roku 30 či 33. Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním
úplňku, tedy na měsíc březen či duben. Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na
"velkou noc", v níţ byl Kristus vzkříšen.
Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc můţe být zmínka v listech apoštola
Pavla (kolem roku 50). Slavení Velikonoc se tedy v církvi objevilo velmi brzy. Oslava
Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní (tzv. velikonoční doba), které vrcholí svátkem
Seslání Ducha svatého (letnice). První týden Velikonoc se nazývá velikonoční oktáv.
J. Mazura

Apríl
Apríl je označení pro první dubnový den - 1. duben. Uţ od 16. století je apríl spojen s různými
ţertíky a drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec
serióznosti a vypustit tzv. kachnu. Problém pak nastává, ţe lidé neberou váţně ani některé
vyloţeně seriózní články. Předpokládá se, ţe svátek vznikl jako reakce na změnu ročního
období ze smutné zimy na veselejší jaro. V některých případech se apríl koná současně i 30.
dubna, ale tento den jiţ není tolik rozšířen.
A. Debelková

Zeptaly jsme se našeho oblíbeného učitele M. Čepka na několik otázek:
Napálil jste někdy někoho na apríla?
- Kaţdoročně se snaţím někoho zaskočit rozumnou formou. Ideální to mám na pracovišti.
Například někoho poslat, ţe s ním chce mluvit pan ředitel, přece jenom do ředitelny je to
celkem daleko, ale hlavně s váţnou tváří. Nejlépe v brzkých ranních hodinách, neţ si kaţdý
uvědomí, ţe je apríl.
Napálil vás někdo na apríla?
-Samozřejmě, vţdycky si říkám: „Kruci, zase mě někdo dostal.“
Co se vám vybaví pod pojmem vodník?
-Vybaví se mi balada od Karla Jaromíra Erbena – Vodník, potom J. Dvořák, který hastrmana
často hraje, ale hlavně se mi vybaví kaţdoroční odemykání a zamykání řeky Doubravy. V tu
chvíli nejsem člověkem, ale nadpřirozenou bytostí. A samozřejmě také školní vodácké akce,
ty přímo zboţňuji.
M. Vokálová, L. Kostrecová
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Láska ano, děti ještě ne
21. 2. 2012 byli ţáci devátých tříd na besedě Láska ano, děti ještě ne. Celým programem nás
provázel gynekolog Petr Kovář. Určitě to bylo velmi poučné a podané zábavnou formou,
takţe upoutal pozornost všech v sále. Vzali jsme si z toho ponaučení a vřele doporučujeme i
dalším ročníkům.
M. Vokálová

Školní parlament
Jako kaţdé první úterý v měsíci se konala schůze školního parlamentu. Z kaţdé třídy byl
přítomen nejméně jeden zástupce. Jednalo se jak o běţných problémech, tak o plánech na
vybudování nového školního hřiště. Mělo by mít lepší podmínky pro sport a časem být
zpřístupněno i veřejnosti. Škoda jen, ţe my se ho uţ nedočkáme. A tak vám přejeme, aby se
vám líbilo a podávali jste na něm co nejlepší výkony.
A. Kopecká

Klub mladého diváka
Ve čtvrtek 12. 4. 2012 pojedeme na divadelní představení I motýli jsou volní od Leonarda
Gersheho. Hra překvapuje lehkostí, s jakou seznamuje diváka se ţivotem mladého slepce.
Pětadvacetiletý Don Baker se po letech strávených v zajetí rodinného sídla a starostlivé matky
pokouší o nezávislou existenci v malém newyorském bytě. Od maminky k tomu dostane
svolení a dva měsíce na zkoušku, během nichţ, jak slíbí, ho ona nenavštíví. V hlavní ţenské
roli exceluje Marie Doleţalová, v současné době mediálně známá díky roli Saši v
Comebacku. Dona ztvární člen činohry Národního divadla Lukáš Král, jeho matku Jitka
Smutná, kterou máte moţnost vídat v jednom ze seriálů na televizní obrazovce Cesty domů.
Sebevědomého reţiséra si zahraje Jakub Saic, jenţ svůj hlas propůjčil Andrému Fuxovi z
akčního seriálu Kobra 11.

M. Vokálová, A. Kopecká
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Halový fotbal žáků 6. a 7. tříd v Týnci nad Labem - anketa
Na naší škole proběhl okrskový halový turnaj.
Zeptali jsme se zástupců týmů na několik otázek.
Líbí se vám naše sportovní hala ?
1. ZŠ Ano.
2. ZŠ Celkem jo.
6. ZŠ Jo.
7. ZŠ Je lepší neţ ta naše.
Týnec To je jasný.

Jak se vám tu hrálo ?
1. ZŠ Moc dobře ne.
2. ZŠ Dobře.
6. ZŠ Celkem dobrý.
7. ZŠ Dobře.
Týnec Dobře, je to přeci doma.

Myslíte si, že rozhodčí byli spravedliví ?
1. ZŠ Určitě ne.
2. ZŠ Ne.
6. ZŠ Celkem ne.
7. ZŠ No, jak kdy.
Týnec Ale jo.

Jste spokojeni s výsledky ?
1. ZŠ Ne.
2. ZŠ Moc ne.
6. ZŠ Vůbec.
7. ZŠ Ano.
Týnec Určitě.

Přijeli byste ještě někdy ?
1. ZŠ Ano.
2. ZŠ Ano.
6. ZŠ Určitě.
7. ZŠ Asi jo.
Naši žáci postoupili do dalšího kola, které se konalo 13. 3. v Kolíně.
Pořadí týmů v Týnci n/L :
1. 7. ZŠ Kolín
2. Týnec nad Labem
3. 1. ZŠ Kolín
4. 2. ZŠ Kolín
5. 6. ZŠ Kolín
Pořadí týmů v Kolíně:
1. 5. ZŠ Kolín
2. 7. ZŠ Kolín
3. ZŠ Velký Osek
4. ZŠ Český Brod
5. ZŠ Týnec nad Labem
A. Kopecká, M. Vokálová
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Florbal
Ve čtvrtek 15.3. se ţáci a ţákyně druhého stupně zúčastnili celorepublikové florbalové
soutěţe, která se konala na 5. ZŠ v Kolíně. Oba týmy si vedly velmi dobře, umístily se na
krásném 2. místě. To ale na postup nestačilo. Nejlepší hráčky z dívek byly: V. Věříšová,
A. Kopecká, M. Vokálová, E. Macurová (Kelišová) a M. Horáčková. Mezi nejlepší hráče
z chlapců patřili: Š. Váňa, M. Nesládek, L. Kulich, P. Kutílek a J. Zubík.

Š. Váňa , A. Kopecká

Vybíjená
Ve středu jeli ţáci a ţákyně 4. a 5. tříd na vybíjenou do Chvaletic. Zúčastnilo se celkem 6
dívčích týmů a 13 chlapeckých. Naše druţstva obsadila 5. a 6. místo.
Ţákyně: B. Kovalyšynová, E. Kopecká, L. Heřmanová, L. Vokálová, K. Vokálová,
N. Jehličková, D. Nesládková, R. Křídlová, N. Hodanová, N. Číţková, A. Valentová,
L. Vaštová, Š. Havlová
Ţáci: D. Vodseďálek, J. Klimeš, M. Trojan, J. Černý, J. Kostelecký, T. Robovský,
T. Burďáček, P. Musil, L. Poklop, O. Fialka, J. Fialka, L. Brouček,

Š. Váňa , A. Kopecká

Fotbal 8. – 9. tříd
Ve čtvrtek 22. 3. se odehrál halový turnaj ve fotbale. Hrálo se v týnecké sportovní hale. Naši
ţáci se umístili na 1. místě z 5 týmů. Základní sestavu tvořili: M. Nesládek, Š.Váňa, L.
Kulich, T. Klatka a brankář P. Kutílek. Chlapci postoupili a 26. 3. hráli v Kolíně na 5. ZŠ.
Výsledky v Týnci nad Labem:
1. ZŠ Týnec nad Labem
2. 7. ZŠ Kolín
3. 2. ZŠ Kolín
4. 3. ZŠ Kolín

Výsledky v Kolíně:
1. ZŠ Velim
2. ZŠ Kouřim
3. 5. ZŠ Kolín
4. ZŠ Týnec nad Labem

Š. Váňa, A. Kopecká
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Omalovánky

O. Starý
5

Velikonoční test – písmena ukrývající správnou odpověď složí
slovo
1. Čím se zdobí vajíčka?
u) tuţkou
v) barvami na vejce
w) slepice uţ snese barevná
2. Čím kluci švihají holky?
c) vařečkou
d) kuličkovkou
e) pomlázkou
3. Co se hlavně rodí na Velikonoce?
i) domy
j) zvířátka
k) rostliny
4. Co dáváte koledníkům za výslužku?
b) poníka
c) vajíčka a sladkosti
d) pusu
5. Jak dlouhé jsou velikonoční prázdniny?
c) rok
d) týden
e) 2 dny
T. Ţivnůstková

Soutěţ!
Vylušti SUDOKU, vystřihni a vhoď do
krabice umístěné na stole u sborovny
do 13. 4. 2012, a tím se zúčastníš slosování.

R. Králová

Vítězové z minulého čísla jsou žáci 4. a 5. třídy!!!
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Vtipy o učitelích a Velikonocích
Věřila bych ti, ţe jsi neopisoval, kdybys byl neopsal i sousedův podpis!
Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můţeš povědět o vlaštovkách?"
"To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do teplých krajin.“
Pepíček je ve škole a učí se skloňovat. Je velká přestávka, Pepíček se podívá do své svačiny a
skloňuje:
1. pád - Kdo co? - "Houska."
3. pád - Komu čemu? - "Pepíčkovi."
7. pád - S kým čím? - "Se salámem."
"Pepíčku, řekni dvě zájmena!"
"Kdo? Já?"
"Výborně, Pepíčku."
"Pane učiteli, já jsem ztratil atlas."
"Dobře Nováku, tak ho do zítra buď zaplatíš, nebo doneseš 150 Kč."
"Vstávej synku, musíš do školy!"
"Maminko, já tam nechci, oni mě tam vůbec neberou, smějí se mi... Opravdu tam musím jít?"
"Musíš, musíš, vţdyť seš tam ředitel."
Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě a uţ ho zastavuje policejní hlídka. K autu
přijde mladá policistka a spustí: "Tak si vystupte, pane řidiči, co ta pomlázka za volantem?"
"Jé, promiňte, slečno," usmál se řidič, "já nevěděl, ţe chcete taky vyšupat..."

J. Zubík, E. Macurová, L. Kostrecová
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Ukázky ze slohových prací žáků ZŠ
Počítač
Sáhněme si společně do svědomí a přiznejme, ţe kdyţ přijdeme odpoledne ze školy, hodíme s
taškou do kouta nebo pod stůl a nepřevlečení zasedáme k počítači. Automaticky mačkáme
malý čudlík k zapnutí onoho úţasného vynálezu, bez kterého by naše generace ani nedokázala
ţít. Ţivot by se pro některé z nás stal nesnesitelným. ,,Kam jdeš s tím jídlem?’’ To je otázka,
kterou slýchává mnoho z nás od své mámy, kdyţ nás přistihne při odnášení talíře s jídlem k
počítači. To uţ se bez počítače nedokáţeme ani najíst? Moderní technika nás pohltila natolik,
ţe skoro všechen svůj volný čas prosedíme u počítače. Ale proč? Vţdyť bychom ho mohli
trávit s přáteli někde venku na hřišti nebo četbou nějakého časopisu či novin. Tak proč
upřednostňujeme několikahodinové sledování monitoru? Přemýšleli jste uţ někdy nad tím, na
jakých internetových stránkách brouzdáte? Co sledováním monitoru získáte a kolik vám tato
činnost zabere týdně času? Myslím, ţe čísla by byla víc neţ vysoká. Neříkám, ţe se mě toto
netýká, odolat virtuálnímu světu je přeci jen velmi obtíţné. Ale všimli jste si, ţe častým
tématem našich konverzací se stalo spíše nové dění a drby například z Facebooku? Umíme si
spolu popovídat i o něčem jiném? Něčem, co nemá nic společného s počítači? Moţná, ţe ano.
Ale pro někoho by to bylo velice nezáţivné téma, ke kterému by ho srdce jaksi netáhlo.
Schválně si to někdy zkuste. Jak dlouho vydrţíte nepromluvit o věcech týkajících se počítačů?
Myslím, ţe víc jak den by to nikdo z vás nedokázal. A pokud ano, má můj velký obdiv. Kdo z
vás nezasedne aspoň na hodinu denně k počítači? Myslím, ţe takový člověk se tu mezi námi
ani nenajde. Nenajde se tu mezi námi ani člověk, který neţije světem internetu. Stali se z nás
naprostí závisláci, kteří by bez počítače nevydrţeli. Neskoukneme-li aspoň jednou denně
svoje oblíbené internetové stránky, chytneme jakýsi ,,absťák’’. Ovšem počítač tu nemůţu
popisovat jen jako špatnou věc moderní doby. Je plná informací. Dá se v ní zjistit naprosto
vše a mnoho z dospělých ji vyuţívá k práci. Takţe je jen na vás, zda zůstanete počítači
omámeni nebo se radši půjdete provětrat někam ven s přáteli, či vaším psem.
E. Macurová
Divadlo
Divadlo bylo velmi veselé a zajímavé. Nejvíce mě zaujalo tancování s pentličkami a had.
Tohle divadlo bylo o pohádkové říši. Byl tam vodník Barvička, královna pohádek, hejkal,
skřípal a Klemprda, který byl s námi celé divadlo. Právě on nás učil ty tance. Při divadle jsem
se hodně nasmála. Také jsme tancovali popletářský tanec: hlava, ramena, kolena, palce,
kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, bulvy, slechy, frkola! Myslím, ţe se toto divadlo
líbilo všem a ţe se pobavili jako já.
B. Kovalyšynová
Jaro
Všechny květy rozkvétají,
ptáci se k nám vracejí.
Větší tepla začaly,
abychom jsme se probrali.
Šály a čepice,
zalekly se velice.
Ptáci se nám rozzpívali,
jen aby nás pobavili.
A. Kudličková a T. Šranková
8

